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2
CELEBRAREA A 10 ANI DE LA SEMNAREA CONVENŢIEI DE LA ISTANBUL

Î

n luna mai a fost marcată cea de a 10-a
aniversare a Convenției de la Istanbul. Instituţiile internaţionale și organizaţiile neguvernamentale au organizat un şir de evenimente
în care practicienii din domeniu au vorbit despre realităţile fenomenului violenţei în familie
în Moldova şi au expus necesităţile victimelor
din perspectiva celor patru piloni ai Convenției
de la Istanbul: prevenire, protecție, urmărire
penală și politici coordonate.
Convenția de la Istanbul este primul document
internaţional ce prevede o abordare unitară
pentru prevenirea acestui fenomen. Din păcate,
o serie de mituri şi dezinformări sunt lansate
în spaţiul public, de aceea vă recomandăm să
vedeţi despre ce este cu adevărat Convenţia
de la Istanbul şi de ce susţinând ratificarea,
vom putea diminua amploarea fenomenului
în Republica Moldova. Pornind de la istoriile
femeilor ce solicită ajutor în situaţii de violenţă
în familie, am elaborat o serie de carduri ce
prezintă beneficiile ratificării Convenţiei de la
Istanbul.

 Femeile ce au trecut printr-o experienţă de viol
vor primi suport şi sprijin în cadrul centrelor de
criză/ specializate, care la moment lipsesc în
ţara noastră.
 Femeile afectate de violenţă sexuală vor
avea acces la investigaţii şi tratament gratuit,
indiferent dacă deţin poliţă de asigurare
medicală sau nu.
 Femeile vor fi ajutate să obțină asistența
gratuită a unui avocat plătit din contul statului,
în toate procesele ce au legătură cu violența
față de femei.
 Femeile și copiii lor vor beneficia de suport și
ajutor în adăposturi specilizate, unde vor primi
consiliere juridică, psihologică, asistență socială
și medicală, inclusiv de abilitare economică şi
încadrare în câmpul muncii.
 Autoritățile vor fi obligate să ajusteze cadrul
normativ astfel încât copiii afectaţi și martori la
acte de violență să nu fie revictimizați pe durata
proceselor judiciare.

 Femeile afectate de violență în familie vor
beneficia de asistență medicală indiferent dacă
dețin sau nu poliță de asigurare medicală.
 Servicii specializate (centre de zi, centre de
criză şi plasament) vor exista în mai multe
raioane ale ţării, astfel încât femeile şi copiii lor
să primească ajutor în timp cât mai scurt.
Activitatea de informare privind beneficiile ratificării Convenţiei de la Istanbul a fost realizată de
Centrul de Drept al Femeilor şi UN Women Moldova, cu susţinerea Suediei.

3
CONSULTĂRI CU SPECIALIŞTII PENTRU UN RĂSPUNS MAI EFICIENT
AL JUSTIŢIEI PENALE

Î

n luna aprilie, în raionul Cimișlia, a avut loc ultima rundă de consultări cu
specialiștii de pe Platforma de Dialog pentru Acces la Justiție, a evaluării
răspunsului sistemului de justiție penală la cazurile de violență în familie.
Veceslav Antoci, șef secție Ordine Publică, raionul Cimișlia, participant la
consultări, a reiterat necesitatea de a realiza activități ce sporesc gradul de
informare al populației. ”În primul trimestru al anului curent, în raionul Cimișlia,
au fost emise 71 ordine de restricție, pe când în aceeași perioadă a anului trecut,
au fost emise doar 28 de ordine. Vedem că este o creștere simțitoare, ceea ce
înseamnă că s-a intervenit pentru prevenirea actelor de violență în familie, iar
mai multe victime au fost protejate. Recomand ca activitățile de informare,
ce sunt planificate, să se focuseze pe localitățile în care avem sesizate cele
mai multe cazuri de violență în familie, astfel încât să descurajăm acest tip de
comportament.”
Toate recomandările expuse de participanții la dialog, au fost incluse în versiunea
finală a evaluării. Ulterior, va fi elaborată metodologia de instruire a grupurilor
mixte de profesioniști din cadrul sistemului de justiție penală. Totodată, vor fi
ajustate practicile de intervenție la cazurile de violență în familia și promovat
unui model unic și uniform de intervenție coordonată a sistemului justiției
penale în cazurile de violență în familie.

Evaluarea a fost elaborată de Centrul de Drept al Femeilor în cadrul Proiectului
„Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de
UNDP Moldova, cu suportul financiar al Suediei.

4
REGULAMENTUL MEDICO-LEGAL A FOST AJUSTAT ŞI COMPLETAT

R

egulamentul medico-legal ce evaluează gravitatea vătămării corporale sau a
sănătății persoanei este supus ajustărilor și completărilor. În acest sens, CDF
a desfășurat mai multe ședințe de consultare cu specialiștii în domeniu.
În cadrul întâlnirilor, directorul Centrului de Medicină Legal, Vasile Șarpe, și-a
exprimat angajamentul de a demara procesul de completare a regulamentului
și de a implica în consultări toți medicii legiști. Acesta este un prim pas ce va
îmbunătăți răspunsul coordonat al autorităților la cazurile de violență în familie.
Totodată, directoarea CDF, Mariana Buruiană și managera proiectului din partea PNUD Moldova, Victoria Muntean, au subliniat importanța implicării în procesul de ajustare a regulamentului a tuturor actorilor ce au un rol important în
protecția drepturilor victimelor violenței în familie.
Grupul de experți care a elaborat o serie de propuneri de modificare și completare a Regulamentului a ținut cont, în primul rând, de nevoile victimelor
violenței în familie, de dificultățile cu care se confruntă specialiștii în domeniu
și de standardele internaționale din domeniu.
Regulamentului de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale a
fost elaborat în 2003 și a fost redactat o sigură dată, în 2011. Procesul de ajus-

tare și completare a regulamentului este organizat de CDF în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de
UNDP Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
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REZULTATELE STUDIULUI „EVALUAREA RĂSPUNSULUI SISTEMULUI DE JUSTIȚIE PENALĂ
LA CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE” DISCUTAT LA NIVEL INTERMINISTERIAL

S

tudiul „Evaluarea răspunsului sistemului de
justiție penală la cazurile de violență în familie
din raioanele Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat”
a fost prezentat la ședința Consiliului coordonator
interministerial în domeniul prevenirii și combaterii
violenţei în familie.
Studiul cartografiază barierele întâmpinate de
victimele violenței în familie să obțină un răspuns
coordonat din partea sistemului de justiție penală.
Totodată, acesta și-a propus să identifice practicile
pozitive ce pot fi pilotate la nivel național, dar și
necesitățile de informare și instruire a specialiștilor
din domeniu justiției penale.
Principalele constatări menționate de autoarele
studiului se referă la faptul că :
 în ultimii 3 ani se atestă o creștere a numărului
cazurilor de violență în familie sesizate și
înregistrate de autoritățile din cele patru
raioane. Cu toate acestea, numărul cauzelor
penale, pornite împotriva agresorilor familiali
este în scădere. Acestă descreștere este
determinată de schimbările legislative operate
în anul 2016 prin care au fost dezincriminate
unele forme de violență;
 victimele violenței în familie care provin din
mediul social defavorizat cunosc insuficient
că există o lege care le protejează și nici cum

ar putea avea acces la serviciile care le sunt
destinate;
 chiar dacă legislația națională în domeniu
obligă toți specialiștii cu atribuții în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie să
efectueze evaluarea riscurilor de comitere sau
repetare a cazurilor de violență în familie, o
astfel de evaluare se realizează, la etapa actuală,
preponderent de către angajații poliției;
 sancțiunile prea blânde, aplicate pentru
încălcarea ordinelor de restricție de urgență, îi
încurajează pe agresori să le încalce;
 în majoritatea cazurilor, victima este informată
despre drepturile ei de angajații poliției,
deoarece în situații de criză solicită intervenția
acestora;
 victimele nu au cunoștințele juridice necesare
pentru a-și apăra drepturile, ceea ce le împiedică
să se adreseze în instanța de judecată;
 modul de organizare a proceselor de judecată
nu oferă victimelor violenței în familie o
protecție contra intimidărilor din partea
altor participanți la proces, în special,
atunci când victima este nevoită să aștepte
începerea procesului sau deliberarea în holul
judecătoriei.
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La capitolul recomandări sunt prioritizate un șir de acțiuni,
printre care:
 desfășurarea campaniilor de informare a victimelor violenței în familie despre drepturile lor și modul de accesare a serviciilor de protecţie și asistenţă
juridică, psihologică, socială și medicală;
 elaborarea și diseminarea unui pachet-standard de materiale informaționale
pentru diferite grupuri de victime, inclusiv materiale adaptate pentru victimele cu vulnerabilități multiple (ex., persoane cu dizabilități mintale, senzoriale, persoane analfabete etc.)
 evaluarea posibilității creării unei rețele de avocați care acordă victimelor
asistență juridică garantată de stat care, conform unui grafic stabilit, să acorde asistență juridică în zonele rurale, offline, online sau prin telefon;
 elaborarea materialelor informaționale cu referire la modul de accesare de
către victimele violenței în familie a AJGS în regim offline și online și să fie
accesibile pentru persoanele ce posedă un nivel de instruire elementară;
 instruirea medicilor de familie cu referire la examinarea și descrierea leziunilor victimelor violenței în familie;
 crearea intrărilor separate pentru victime și agresori în instanțele de judecată, precum și amenajarea, în sediul instanțelor de judecată, a unor spații
separate de așteptare pentru victimele violenței în familie.
Rezultatele evaluării vor contribui la dezvoltarea unui concept de instruire, în
grupuri mixte, în care vor fi incluși profesioniști din domeniul justiției: medici

legiști, procurori, judecători, ofițeri de urmărire penală, polițiști de sector, avocați
care acordă asistență juridică garantată de stat și consilieri de probațiune. De
asemenea, în cadrul acestui proiect vor fi elaborate materiale informative ce vor
acoperi necesitățile victimelor violenței în familie, menționate în acest studiu.
Evaluarea a fost elaborată de Centrul de Drept al Femeilor în cadrul Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de
UNDP Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
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ЖЕНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ÎN VIZITĂ DE MENTORAT LA CDF

C

DF a desfășurat în luna mai câteva întâlniri de
schimb de experiență și mentorat pentru colegii
de la organizația neguvernamentală Женские
Инициативы din Tiraspol.
Specialiştii din această organizaţie au întreprins
o vizită de documentare la CDF pentru a înţelege
modelul de organizare și funcționare a Serviciului
specializat pentru asistența victimelor violenței în
familie. Discuţia s-a axat pe intervenţia holistică
a juristului, psihologului şi asistentului social,

descriind pas cu pas principiile ce ghidează
activitatea CDF şi cum este asigurată cooperarea
dintre fiecare specialist.
De asemenea, discuțiile s-au referit la modul în
care CDF realizează documentarea cazurilor, la
mecanismul de interacțiune al specialiștilor și
intervenția fiecăruia la diferite etape ale cazului,
inclusiv, care sunt cele mai optime proceduri de
soluționare a dilemelor juridice.

Informația acumulată va ghida organizația în
procesul de elaborare a unui regulament de
activitate propriu, iar la a doua etapă ONG-ul va
desfășura o serie de activități în raionul Grigoriopol
care vor contribui la îmbunătățirea calității
serviciilor destinate victimelor violenței în bază de
gen și a violenței în familie.
Activitatea face parte din cadrul proiectului
„Familie protejată de violență”, susținut de UNDP
Moldova.
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CONVENȚIA DE LA ISTANBUL – SUBIECT DE LECȚIE PUBLICĂ PENTRU ABSOLVENȚII INJ

O

nouă generaţie de viitori procurori şi judecători,
absolvenţi ai Institutului Naţional al Justiţiei
au participat la lecţia publică - „Accesul femeilor
la justiție. Convenția de la Istanbul” - dedicată
importanţei ratificării Convenţiei Consiliului
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
Experta CDF, Turcan Arina, a explicat beneficiile de
care se vor bucura victimele violenţei în familie şi
întreaga societate, dacă acest tratat internaţional
va fi ratificat de către Republica Moldova.
Statul va fi obligat să adopte şi să implementeze
politici eficiente și cuprinzătoare ce vor oferi
victimei un suport holistic şi coordonat, va crea,
dezvolta și susține serviciile de sprijin pentru
femeile victime și copii acestora, inclusiv încurajarea
raportării și asigurarea compensațiilor, va adopta
măsuri pentru ca violența împotriva femeilor să fie
cercetată și pedepsită în mod corespunzător.
Sesiunile de informare au fost realizată de CDF
cu susţinerea UN Women Moldova şi fac parte
din seria de activităţi dedicate celor 10 ani de la
semnarea Convenției de la Istanbul.

9
OFIȚERII DE PATRULARE INSTRUIȚI ÎN BUNE PRACTICI DE INTERVENȚIE ÎN CAZURI
DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

O

fițerii de patrulare din toate raioanele țării au participat la o
serie de instruiri dedicate bunelor practici de răspuns al poliției
la cazurile de violență în familie. Această categorie de specialişti
participă pentru prima dată la un training ce ţinteşte consolidarea
cunoştinţelor în domeniul violenţei în familie.
Având în vedere că ofiţerii de patrulare sunt primii care intervin
atunci când cazurile de violenţă în familie sunt raportate la poliţie,
este indispensabil să cunoască cât mai bine specificul acestui
fenomen şi legislaţia în domeniu.
Pe lângă aspectele teoretice, participanţii au analizat cazuri
din practica de zi cu zi, au însuşit noi metode de comunicare cu
victima şi agresorul, au aflat despre conlucrarea cu alţi specialişti în
domeniu şi cum să prevină repetarea cazurile de violenţă în familie.
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La etapa de final, alături de noi a fost şi noul
director al Secției Justiție Penală și Aplicarea
Legii din cadrul Ambasadei SUA în Republica
Moldova, domnul Brett Rose. Dumnealui a ţinut să
menţioneze importanţa efortului comun depus de
autorităţi şi societatea civilă în a preveni violenţa
în familie si de a face din această problema o
prioritate, mai ales în această perioadă dificilă.”
Organizatorii activităţilor, în persoana directoarei
executive a CDF, Mariana Buruiană şi șef-adjunctul
Inspectoratului Național de Securitate Publică,
Alexei Grosu au mulţumit reprezentanţilor
ambasadei pentru suportul acordat pe parcursul
anilor şi deschierea de a susţine proiecte necesare
societăţii noastre.
Instruirile sunt organizate de Centrul de Drept al
Femeilor în parteneriat cu Inspectoratul General
al Poliției și suportul financiar al Secției Justiței
Penală și Aplicarea Legii din cadrul Ambasadei SUA
în Republica Moldova.
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SPECIALIȘTII DIN SISTEMUL DE DREPT ÎȘI CONSOLIDEAZĂ CUNOȘTINȚELE
ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

T

imp de două zile, asistenţi judiciari, grefieri
şi consultanți ai procurorilor au participat la
seminarul dedicat particularităţilor de examinare
a cauzelor violenţei în familie şi violenţei faţă de
copii.
Alături de formatoarele Turcan Arina, Victoria
Captari, Mariana Gornea, Maria Ghervas şi
Eleonora Grosu, cei 90 de participanţi au analizat
şi dezbătut aspecte teoretice și practice ce ţin de:
 protecția și asistența victimelor în cazurile de
violență în familie
 jurisprudența CtEDO privind violența în familie
 portretul psihologic al victimei și agresorului
 trauma și nevoile victimei violenței în familie
 probleme ce apar la judecarea în instanță a
infracțiunilor de violență în familie
 investigarea cazurilor de violență în familie
Paticipanţii la seminar sunt angajaţi ai instanţelor
din Bălţi, Chişinău, Cahul, Comrat, Orhei, Cimişlia,
Hînceşti, Edineţ, Ungheni, Drochia, Soroca, Anenii
Noi, Străşeni şi Criuleni, iar în practica de zi cu zi,
sunt implicaţi în soluţionarea cauzelor ce ţin de
violenţa în familie.
Instruirea a fost realizată de Centrul de Drept al
Femeilor în parteneriat cu Institutul Naţional al
Justiţiei şi susţinerea financiară a Suediei.
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INSTRUIRE PENTRU ASIGURAREA UNUI RĂSPUNS COORDONAT

A

ctorii principali, cu roluri și responsabilități de
intervenţie în cazurile de violență în familie au participat
la instruirea - „Asigurarea unei cooperări intersectoriale
eficiente pentru o mai bună soluționare a cazurilor de
violență în familie”.
Primii specialişti instruiţi sunt din raionul pilot Făleşti, după
care vor urma cei din Teleneşti şi Basarabeasca.
Medicii, angajaţii poliţiei, asistenţii sociali, reprezentanţii
CNAJGS şi ai biroului probaţiunii au analizat, în baza unor
cazuri reale, componentele comune ale unei intervenții
coordonate, cine şi ce atribuţii are şi cum îşi pot conjuga
eforturile pentru a oferi victimelor suportul necesar. Ghidaţi
de formatori, participanţii au identificat lacunele din sistem
şi au venit cu soluţii pentru diverse situaţii.
Instruirea este organizată în cadrul proiectului „Apropierea
Moldovei de ratificarea Convenției de la Istanbul”
implementat de Centrul de Drept al Femeilor cu suportul
UN Women Moldova și susținerea financiară a Suediei.
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PROIECTELE IMPULS IMPLEMENTATE CU SUCCES

A

sistenți sociali, specialiști din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Glodeni și
reprezentanți ai Inspectoratului de poliție din același raion, și-au consolidat capacitățile pentru a deveni
agenți ai schimbării la nivel de comunitate. În acest sens, Vadim Țărnă, beneficiar al Programul de granturi Impuls a realizat instruirea ”Prevenirea și răspunsul în cazurile de violență în bază de gen”.
Participanții au avut posibilitatea să îmbunătățească deprinderile practice de lucru în echipă, cunoștințele
privind utilizarea instrumentelor de lucru cu victimele și agresorii, specificul fenomenului de violență în
familie și de ce este importantă promovarea egalității de gen.
Programul de granturi - Impuls este implementat de Centrul de Drept al Femeilor cu susţinerea Suediei.
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REDUCEM BARIERILE ÎN CALEA ABILITĂRII ECONOMICE A FEMEILOR
Reprezentanţii şi reprezentantele ONG-urilor ce activează în domeniul apărării
drepturilor femeilor au participat la o nouă sesiune de instruire numită generic Moldova 2053 - spațiu al egalității de gen.
Scopul atelierului este de a consolida înţelegerea participanţilor/participantelor
pe aspecte ce ţin de egalitatea de gen pentru a promova schimbările necesare la
nivel de individ, organizație și societate.
Participanții/participantele au fost implicaţi/implicate într-o serie de exerciţii
ce a făcut posbilă identificare lacunelor în acest domeniu și oferi soluții pentru
înlăturarea barierelor existente în calea egalității. Totodată au examinat modul
în care este posibil să fie impulsionate schimbările în cadrul companiilor/
organizațiilor în care activează.
Activitatea a avut loc în cardul programului „Reducerea barierelor în calea
abilitării economice a femeilor” al Consorțiului Women and Girls Empowered
- WAGE , implementat de ABA ROLI Moldova şi Centrul internaţional pentru
antreprenoriat privat şi partenerii locali de implementare Centrul de Drept al
Femeilor şi Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice.
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ATELIERE DE HANDMADE PENTRU BENEFICIARELE CDF
Alături de mentori, participantele au învăţat
tehnici de modelare și împletire, cum să folosească
corect instrumentele, dar şi să lase frâu liber
imaginaţiei pentru ca lutul și ața de împletit să
ia forma dorită. Ce a ieşit la final, puteţi vedea în
fotografii. Mamele şi copiii au petrecut împreună
câteva ore captivante, şi-au dezvoltat simţul tactil
şi cel estetic, și poate cel mai important, au fost
atenţi şi conectaţi unii la alţii.

A

telierele handmade oferă beneficiarelor noastre experienţe noi şi posibilitatea de a socializa într-un mediu cald, grijuliu şi alături de copii.
Recent, am organizat o activitate deosebită ce permite exprimarea gândurilor şi emoţiilor într-un mod
mai artistic - areliere de ceramică și de împletire.

Două dintre beneficiare fiind și însărcinate, ne-au
mărturisit că plăpumioarele le vor fi utile pentru a
înveli bebelușii.
Atelierele de handmade au fost organizate de
Centrul de Drept al Femeilor în partenerat cu A.O.
CONCORDIA Proiecte Sociale Moldova şi Centrul
de Asistenta şi Protecţie, cu susţinerea Suediei.
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ACTIVITATEA CDF ÎN CIFRE
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 CDF a oferit suport la 385 beneficiare. Din numărul total al beneficiarelor care au primit asistență juridică primară, 172 victime
au primit suport la întocmirea actelor – inclusiv întocmirea cererilor, plângeri adresate organelor de drept sau contestații împotriva deciziilor agentului constatator. Au
fost eliberate 77 ordonanțe de protecție, și în 13 cazuri a fost eliberat ordinul de restricție de urgență. Totodată, 166 de victime au beneficiat de consiliere juridică
prin intermediul linei verde a CDF.
Asistență juridică calificată: în 16 cauze
penale au fost desemnați avocați pentru a reprezenta interesele victimelor şi 1
cauză contravenţională. Majoritatea cauzelor presupun violența în familie, viol,
acte cu caracter sexual sau determinare la
sinucidere și neexecutarea ordonanței de
protecție.
Asistență psihologică: 55 victime au beneficiat de asistență psihologică individuală,
inclusiv, a fost acordată asistență psihologică de lungă durată în 22 cazuri. Au fost
întocmite 62 rapoarte de evaluare psihologică.
Asistență socială: 52 victime au beneficiat
de asistență socială - consiliere și orientare profesională. În 8 cazuri a facilitat plasamentul victimei în centru de plasament,
iar 9 femei au beneficiat de ajutor material. Totodată, 8 victime au fost implicate
în ateliere de handmade, iar pentru 12 victime a fost facilitat accesul la alte servicii
publice sau private.
Tipul de violență exercitat: în cele mai dese
cazuri, beneficiarele susțin că sunt victimele mai multor tipuri de violență. Astfel, din
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Asistență
juridică
calificată

Asistență
psihologică

Asistență
socială

385

16

55

52

beneficiare

formele combinate ale violenței în familie,
cel mai des întâlnită este violența fizică și
psihologică (156 de cazuri). În 23 de cazuri
se înregistrează violență fizică, psihologică
și economică.
PROFILUL SOCIAL AL BENEFICIARELOR
Mediul de reședință: majoritatea beneficiarelor (56%) provin din mediul urban.
Vârsta: cele mai multe victime ale violenței
în familie au între 25-44 ani (189 femei),
urmate de beneficiare cu vârsta cuprinsă
între 45-65+ ani (150 femei).

cazuri

beneficiare

Nivelul de studii: 344 victime au studii medii, iar alte 37 au studii superioare.
Statutul ocupațional: 119 femei au statut
de șomer, 28 au activitatea de muncă suspendată pe motivul concediului de îngrijire a copilului. Totodată, au fost înregistrate
115 victime care sunt încadrate în câmpul
muncii, inclusive 6 care lucrează peste hotare, iar 40 femei au atins vârsta de pensionare.
Relația victimei cu agresorul: 231 cazuri
înregistrate unde victima are statut de
concubină/fostă concubină/soție/fostă so-

beneficiare

ție. În 25 de cazuri victima are statut de părinte (mamă/ tată), în 22 de cazuri victima
are statut de fiu/fiică. De asemenea 150
de victime înregistrate sunt mame care au
în îngrijire copii minori.
Victimele s-au adresat la CDF fiind îndrumate de către ofițeri de poliție, asistenți
sociali, avocați, psihologi. Din parea centrelor maternale sau a altor organizații
ce activează în domeniu au fost referite
22 de cazuri. În majoritatea cazurilor
victimele au fost cosiliate la telefon sau
online.

Ai dreptul
să trăiești
în siguranță!
CINE SUNTEM NOI?
Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație
neguvernamentală înfiinţată de un grup de femei-juriste
din Moldova. CDF pledează pentru egalitate de șanse
dintre femei și bărbați în viața publică și cea de familie
și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în
familie și a violenței în bază de gen împotriva femeilor.
Buletinul apare cu sprijinul financiar al Suediei și Fundației OAK
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